
List opatření
Opatření ID_OP DY130040
Typ opatření sanace ID_KO 8
Vliv 142/2005 Sb. C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru
Název obce Kraj
souřadnice: x y
Oblast povodí Dyje Prac.čís.UPOVR

VÚ povrchových vod UPOVR_ID

VÚ podzemních vod UPZV_ID

Popis současného stavu
Typ zátěže Celkové riziko
Druh provozu
Majitel Provozovatel

databáze evidováno číslo ES
SEKM ano LOKAL_ID
ČIŽP ID_ČIŽP
KU ID_KU

látka jednotka

cílový limit -
hodnocení

chemického
stavu

látka - Rozhodnutí
ČIŽP/KU

sanační
limit Poznámka

Bap ug.l-1 0,2
Bbflu ug.l-1 0,2
PCE ug.l-1 20
Nfl ug.l-1 50
idp ug.l-1 0,2
flu ug.l-1 50
Bz ug.l-1 30
Bgp ug.l-1 0,2
Bkflu ug.l-1 0,5

monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ne

rekultivace ne
Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

D083

Jihlávka po ústí do toku Jihlava 41699000

Krystalinikum v povodí Jihlavy 65500

Jihlava VYS
-668992,0 -1129448,0

druh stav

JMP, a.s Jihlava

BZZ

Slovní popis

V  areálu a.s. JMP Jihlava je migrace polutantů nesaturovanou zónou značně
omezena téměř úplným povrchovým zakrytím (panely, živičná plocha); pro podzemní
vodu, která sem přesto pronikne, je naopak usnadněn průtok dobrou propustností
navážek a poměrně dobrou propustností eluvia, které se vyskytuje v nadloží puklinově
zvodnělého skalního masivu.

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
5967003

Lokalizace Lokalita se nachází poblíž středu města Jihlava, cca 750 m severně od jeho centra.

průmyslová / obchodní místa nízké, lokální
energetika
Jihomoravská plynárenská, a.s. Jihomor. plynárenská, a.s.

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996

Opatření provedená



Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum

AR
sanace ano

rekultivace

Přínos navrhovaného opatření
látka cíl. limit sanace cíl splněn rok stav  2015

Bap nelze ne
Bbflu nelze ne
PCE nelze ne

Nfl

nelze ne

idp nelze ne
flu nelze ne
Bz nelze ne
Bgp nelze ne
Bkflu nelze ne

Závěry

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení limitů Bap, Bbflu, PCE, Nfl, idp,
flu, Bz, Bgp, a Bkflu. Podle SEKM se jedná o rizikovou lokalitu, na které byla
doporučena sanace a monitoring. Další osud neznámý. Ekologická smlouva
nezjištěna.

Opatření navrhovaná

druh stav

Slovní popis navržena sanace, odtěžení a monitoring

Oblast povodí Dyje


